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w informacji międzysesyjnej przeczytałem, że wysłano
zapytania ofertowe w sprawie remontu ul.
Grunwaldzkiej. Czy ktoś zgłosił się już z projektem
przebudowy ?

Robert Pawłowski:zapytanie ofertowe dotyczy
małego odcinka pomiędzy Grunwaldzką 3 do 5,
jest to łącznik do przejścia. Jeżeli chodzi o
całościowy remont ul. Grunwaldzkiej to dyrekcja
PKP zaplanowała tam dużą inwestycję. My
wcześniej jak za dwa lata do inwestycji nie
podejdziemy.

Poprosił o informację, czy w trakcie trwania remontu
mostu na ul. Chojnowskiej będzie kładka dla pieszych?

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski: Zgłosiliśmy
potrzebę wykonania kładki na ul. Chojnowskiej do
wykonawcy
remontu, czekamy na odpowiedź,

Zgłaszam konieczność naprawy chodnika na ul.
Kolejowej, koło starego młyna. W chodniku są duże doły,
co uniemozliwia przejazd wózków z dziećmi,

Robert Pawłowski: stan chodnika koło Młyna na
ul. Kolejowej jest znany od lat, podobnie sprawa
kostki koło Baszty.

Czy będzie prowadzona naprawa nawierzchni ul.
Garbarskiej ?

Zapytał, czy coś wiadomo w sprawie przerzucenia kładki
na ul. Chojnowskiej podczas remontu mostu.

Robert Pawłowski: nie ma takiej możliwości

Proszę, Panie Burmistrzu, przybliżyć nam sprawę budowy
obwodnicy.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski: Jeżeli chodzi
o budowę obwodnicy braliśmy udział w zebraniu
technicznym gdzie przedstawiono koncepcję i
nasze uwagi m.in. włączenie Strefy do obwodnicy

Jaki jest termin zakończenia remontu mostu. Z obserwacji
wiem, że prace postępują tak pomału, że na pewno
termin nie będzie dotrzymany.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski: Na ul.
Chojnowskiej roboty trwają. Na ich przyspieszenie
nie mamy przełożenia. Nasze monity do DSDiK nie
odnoszą skutków.

Dowiedziałem się, że na naszym terenie pojawili się
Japończycy, czy szykuje się nam następny inwestor?

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski:
Wspomniana przez radnego Łosia firma japońska
buduje na Strefie halę. Spotkanie miało na celu
przedstawienie naszej oferty. Rezultaty nie są
jeszcze znane.

Wystąpił z wnioskiem, aby w budżecie na rok przyszły
ująć poprawienie stanu boiska na ul. Zagrodzieńskiej i
jego doposażenie.

Odpowiedź: Poprawa stanu boiska oraz jego
doposażenie nie będzie ujęte w budżecie na
2017r. z uwagi na ograniczoną ilość środków.
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